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PALAVRA PASTORAL
Viver o Batismo: Dons a Serviço
Na Palavra Pastoral da Semana passada ouvimos o Pastor Gerson Acker falar da forma como Deus nos
chama e vocaciona pelo batismo. Ele enfatizou o chamado de Deus e a forma como Deus nos acompanha
neste chamado. Deus nos vocaciona com DONS para este chamado.
Dons são habilidades que Deus nos dá. São virtudes. É aquela coisa que você sabe fazer bem. Melhor do
que todas as pessoas. E mesmo em situação de dificuldade, cansado, estressado, você conclui: valeu a
pena. Dom dá prazer, dá sentido, dá vida ao que fazemos apesar do cansaço – dom não é obrigação, é
vocação.
O tema do ano da Igreja Luterana afunila o tema para a dinâmica da Igreja. Também na igreja os dons são
necessários.
O apóstolo Paulo os descreveu assim na carta aos romanos o capítulo 12: “Temos, porém, diferentes dons
segundo a graça que nos foi dada: se é profecia, seja segundo a proporção da fé; se é ministério,
dediquemo-nos ao ministério; o que ensina dedique-se ao ensino; o que exorta faça-o com dedicação; o que
contribui, com generosidade; o que preside, com zelo; quem exerce misericórdia, com alegria” (Romanos
12.6-8).
Há muitos dons na igreja. Uns são ministros, outros ensinam a fé, outros administram conflitos, outros zelam
pela administração, outros contribuem na limpeza, na acolhida, na música, na visitação, num gesto de
acalento através do telefonema, ... Você já sabe qual seu dom?
Na Igreja há espaço para todos eles pois dons jamais são concorrentes. Eles sempre são complementares.
É como as peças de um quebra cabeça. Uma peça não compete com a outra, mas juntas formam a figura.
Importa exercer o dom com alegria.
Com o dom nós ganhamos o sustento da vida. Na maioria dos casos é assim. As pessoas vendem o talento
que tem. Isso é justo. É uma forma que Deus nos deu para cuidar da nossa vida.
Além disso, o dom sempre aponta para Cristo. Torna digno e grande o nome dele. Deus nos dá um dom para
que, através dele, testemunhemos o nome de Cristo. Ou seja: Deus nos capacita pelo batismo e pelo
Espírito Santo, para servir a Deus e ao próximo.
Deus pensa e cuida de cada pessoa através de nós. Se você tem o dom de dizer uma palavra amiga, é

através de você que ele vai consolar o coração de alguém outro que está sofrendo. Por isso nenhum dom
deve ser desperdiçado. Ele certamente faltará na vida de alguém.
Dons são diversos, as pessoas têm diferentes dons; dons cumprem diferentes funções – as necessidades
das pessoas estão em muitas e diferentes áreas, sejam elas espirituais ou seculares (vale aqui o exemplo do
pé de laranja que não produz laranjas para si próprio, mas cumpre sua função de produzir laranjas quando
alimenta as pessoas e os animais); dons têm a característica da Equidade: não existe dom maior ou menor,
existem dom que honram a Deus e a vida das pessoas; dons são complementares, não concorrentes como
já falamos.
É isso que queremos como Igreja em 2021: que cada pessoa na IECLB descubra seu dom, coloque-o à
disposição de Deus e das pessoas, por eles promova a paz, o amor, a justiça e o cuidado com a criação de
Deus.
Pastor Sinodal Marcos Jair Ebeling

ORAÇÕES DIÁRIAS PUBLICADAS NO PORTAL LUTERANOS
Ministros e Ministras no Sínodo Sudeste – IECLB

Veja no Portal>>>

LEMA BÍBLICO DA SEMANA

11 JULHO / 7º DOMINGO APÓS PENTECOSTES

Liturgia:
Prédica: Marcos 6.14-29;
Leituras bíblicas: Amós 7.7-15 * Salmo 85.8-13 * Efésios 1.3-14
(Favor seguir como Indicações de texto bíblico Conforme indicação PL 45)
LEMA DA SEMANA
Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor, teu Deus, andes nos seus
caminhos, e guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, então, viverás e te
multiplicarás, e o Senhor, teu Deus, te abençoará. (Deuteronômio 30.16)

MOTIVAÇÕES PARA AS OFERTAS NOS CULTOS

As dádivas partilhadas nos Cultos ...
11 JULHO / 7º DOMINGO APÓS PENTECOSTES
As dádivas partilhadas nos Cultos são destinadas pela Comunidade: Oferta Local
Faça sua oferta por conta bancária a sua comunidade!

VEM AÍ...








21/07, reunião do Conselho Sinodal
22 e 23/07, reunião da Obra Gustavo Adolfo (nacional)
27/07, Pastores e Pastoras Sinodais ao Norte
30 e 31/07, Conselho da Igreja
03/08, CM UP Campinas
03/08, Seminário Metas Missionárias (Meta 3)

Espiritualidade diária no isolamento social: aprendemos que temos uma riqueza a nosso dispor de forma
virtual. O Sínodo Sudeste publica suas informações pelos canais:
a) Youtube: no canal do Youtube do Sínodo Sudeste são publicadas orações diárias, o culto dominical da
UP São Paulo e materiais para o culto infantil – preparado pelas comunidades no Rio de Janeiro, Minas
Gerais e Paróquia do ABCD / Santo André. Veja em: Inscreva-se no canal.
b) no Portal Luteranos onde pode ser visto e acompanhado tudo o que é publicado na IECLB, inclusive os
cultos on-line dominicais: https://www.luteranos.com.br/organizacao/coronavirus. Acesse também a página
do Sínodo Sudeste no portal: https://www.luteranos.com.br/sinodo/sudeste
c) PODCAST do Sínodo Sudeste: visite: https://anchor.fm/sinodo-sudeste-ieclb. Você pode acompanhar os
podcast já publicados. Mas também queremos animar a contribuir com sua reflexão e publicação de textos e
pregações.
d) Web radio: acesse www.lollapaluther.com.br. Toda 2ª feira às 7h30, 11h30 e 17h30 o Sínodo Sudeste
veicula uma mensagem. Os demais horários são oferecidos pela Comunidade do Bairro dos Pires, em
Limeira, SP.
e) Facebook: https://www.facebook.com/SinodoSudeste

Consulte o Calendário completo do Sínodo na Agenda Sinodal

ANIVERSÁRIOS

Salmo 48.9 – No teu Templo, ó Deus, ficamos pensando no teu amor.
12/07 - Betina Caldas Milani
13/07 - Pa. Daiane Berndt Bottcher
15/07 - P. Jonathan Klebber

AGENDA DO SÍNODO

1. Estão abertas as inscrições para Curso de Pregação e Oratória - 2ª edição. Os encontros ocorrerão nas
seguintes datas e horários: 17, 24, 31/08; 14, 21, 28/09; 05/10 das 14h30 às 16h30; 19, 26/10 e 09/11 das
14h30 às 17h30.
Inscrição (direito a desconto)
Mais informações>>>

COMUNICANDO...

1. Assinatura O Amigo das Crianças: A edição nº 94 da
revista O Amigo das Crianças quer refletir sobre a amizade e
jeitos bacanas de preservá-la, além de contemplar um espaço
especial para falar com as crianças sobre a Campanha Vai e
Vem.
Você

já

é

um

incentivador/a

da

assinatura

da

revista O Amigo das Crianças para as crianças que ainda não a
conhecem? Auxilie para que mais crianças possam receber e
aprender com a revista O Amigo das Crianças. Que através dela
também possam sentir o cuidado e a mão amorosa de Deus.
Assinaturas>>>

2. Diaconia e Escuta: Acontece no dia 26 de agosto o 3º encontro sobre Diaconia e Escuta. Uma forma de
aproximar as lideranças que trabalham o tema da diaconia e partilhar relatos do que temos feito durante a
pandemia na área diaconal.

Veja mais acessando o link: https://meet.google.com/oav-pxpo-mhg

Notícias das Comunidades e Paróquias do Sínodo Sudeste publicadas no
Portal Luteranos - Destaques da última Semana:

07/07/2021

Oração em Tempos de Pandemia - Sínodo Sudeste

07/07/2021

Escolhas - Pastora Daiane Berndt Bottcher - 07 de julho de 2021

07/07/2021

Pentecostes cristão: uma nova linguagem que todos podem falar

07/07/2021

Amor incondicional

07/07/2021

Canção da caminhada - PPHMista Jéssica Lais Kriese Duffeck - 08 de julho de 2021

06/07/2021

Como é bom ter amigos/as - Provérbios 17.17 - P. Alberi Neumann - 06 de julho de 2021

06/07/2021

Quem tem medo da morte?

06/07/2021

Sal para a humanidade...

05/07/2021

Oração do dia - Pa. Argéli Katiusa Karsburg - 05 de julho de 2021

04/07/2021

Culto: 6° Domingo após Pentecostes - Paróquia de Santos - Santos/SP - 04/07/2021

04/07/2021

Culto das Crianças - Paróquia do ABCD, Santo André/SP - 04 de julho de 2021

04/07/2021

Histórias que não gostamos de ouvir

04/07/2021

A fidelidade de Deus nos anima para o bem

03/07/2021

A palavra do Senhor nos guia - Pastor Luis Carlos Oliveira - 03 de julho de 2021

03/07/2021

Histórias que não gostamos de ouvir

03/07/2021

Deus não está longe

03/07/2021

Dá para ficar quieto? - Culto 04/07 Paróquia Bom Samaritano, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ

02/07/2021

Salmo 119 - Ministro Candidato Éder Behling - 02 de julho de 2021

02/07/2021

Histórias que não gostamos de ouvir

02/07/2021

Deus está conosco

02/07/2021

Boletim Arco-íris - Julho de 2021 - Paróquia do ABCD, Santo André/SP

As edições do Boletim Semanal estão na página do Sínodo Sudeste no portal
Luteranos.

TODOS 2021

Você está recebendo este Boletim Semanal por estar cadastrado em nosso Banco de Dados.

